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 تعالیباسمه

 ؛ ساختارهای اجتماعِی برانداز نظامالسالم علیهساختارهای اجتماعِی قاتل امام

 

 

 مبحث چهارم: چکیده
 

 عنوان ساختارهای الهی در عرصه قدرت و سیاست به« مساجد، نمازهای جمعه، حج، زیارات»تبیین جدید از 

 و ضرورت مقیدشدن ساختارهای قدرت مادی به آنها در دوران گذار
 

جدیدی که امروزه نظام )ع( توضیحاتی بیان شد و سپس در مقایسه با آن، ساختارهای باره ساختارهای سیاسِی قاتل امامدر مباحث گذشته در
عه کفر در عرصه سیاسی )دموکراسی، تحزب و رسانه( ایجاد کرده و نظام اسالمی را در معرض خطر براندازی قرار داده، تبیین شد. حال باید جام

سی د سیا صه  ساماندهی عر ساختارهای الهی و نرم افزارهای دینی برای  ساختارهای مادی، چه  ر امت دینی وجود مؤمنین بدانند در مقابل این 
 .دارد

ستا مالحظه می شود که در موضوع نماز جماعت و مسجد، روایات مفصل و عجیبی نقل شده است؛ خدای متعال به کسانی که در همین را
شرکت کنند وعده سجد جامع  سجد محله خود یا م ساندر نماز جماعت م ستهای اجر و ثوابی داده که معموال دور از ذهن ما ان . های عادی ا

برابر است و این در صورتی است که امام جماعت غیرعالم  25فضیلت نماز جماعت نسبت به نماز فرادی، »طور نمونه در روایت آمده است: به
 برانگیز است. سپس در ادامه تصریحاین فضیلِت تصاعدی در نگاه اولیه، تعجب«. باشد. اما اگر عالم باشد، هزار برابِر نماز فرادی فضیلت دارد

این فضیلت که ذکر شد، برای نماز جماعتی است که در مسجد نباشد، ولی اگر در مسجد جامع شهر به امامت غیرعالم باشد، نسبت به »شده: 
 «.!هزار برابر نماز فرادی فضیلت دارد 100برابر فضیلت دارد و اگر در مسجد جامع به امامت امام عالم باشد،  2700نماز فرادی، 

خواهد در مقابل امت کفر و امت نفاق، رستتد حتمت در این استتت که خدای متعال مینظر میترغیب مؤمنین چیستتتب بههدف از این نوع 
سال به سمت  6800هایی را که خواهد تمام مقدورات و انگیزهای را بر محور توحید ایجاد کند. خداوند میتشتیل دهد و جامعه« امت ایمانی»

ست،امت سوق دهد. این هدف، از طریق تجلیلبه طرف جامعه دینی و جمع ها و جوامع کفر رفته ا های بزرگ و و ثواب شدن بر محور توحید 
های بستتیار طبیعی و حتی ضتتروری خواهد رستتد بیان چنین اجر و ثوابگردد. با این توضتتیحات به نظر میگرایانه انجام میهای آخرتتحریک

 .بود
سجد»نظیر این ثروت بی س« م شوند و توان «سازیامت»های ابتدایی ت که قدمبرای این ا شود و مؤمنین به گرد هم جمع  شته  شان بردا های

افزارهای خدای متعال برای بستتیم مؤمنین بر افزا گردد و به آرامی نهرهای کوچتی از نور قدرت ایمانی در شتتهرها جاری شتتود. در واقع نرمهم
ضور د سیار هزینه کنند و مجموعهاوطلبانه عموم مردم محقق میمحور ذکر خود، بدون کمترین هزینه و با ح ای از شود. در حالی که کفار باید ب

گرایانه و با کمترین شتتهوات را آراید دهند تا افراد را به دور خود جمع کرده و میتینی یا تجمعی برگزار نمایند. اما خدای متعال با نیت آخرت
بنابراین مسااا د پذیرد. به دور هم ایجاد کرده استتت که در مرحله اول در مستتاجد صتتورت می کردن مؤمنینهزینه، امتان بزرگی برای جمع

 .ی اولیه تجمع و ایجاد امت الهی استهسته
گیری جوامع کفر و نفاق استتت که با قراردادن مردم در کند، شتتتلاولین خطری که خدای متعال برای ضتتاللت بندگان خود مشتتاهده می

ها بشتند و یک جامعه دینی ایجاد شود که این برند. لذا اولین حتم الهی آن است که باید این جمعرا به عمق ظلمات میساختارهای مادی آنها 



2 
 

صبان خالفت، فقط امر با تجمع مردم بر محور خدای متعال محقق می ساجدی که با فرهنی غا ست. البته نه م سجد ا شود و اولین مرکز آن، م
بیان احتام فردی باشتد بلته مستاجدی که محور آن، افشتای مفاستد و ستاختارهای مادِی جامع کفر و نفاق باشتد. برای خواندن نماز و قرآن و 

پیوندد و به یک رودخانه بزرگ به هم می« نمازهای جمعه»کند و در حرکت می ها شتل گرفته ومحلههایی از نور در مساجد و جوی برکهبنابراین 
پیوندند و یک شهر ها به هم میها در مقابل نظام کفر و نفاق آراید سیاسی پیدا کردند، این محلهشود. یعنی وقتی محلهاز نور و ایمان تبدیل می

سی میی کفر و نفاق آراید در قالب نماز جمعه در مقابل جامعه سوره سیا ست در رکعت اول نماز جمعه،  سب با همین مطلب ا گیرد. لذا متنا
وا»شتتود که ب د مهمی از این ستتوره پیرامون یهود استتتت؛ یعنی جماعتی که جمعه خوانده می اِع َعَداَوِل ِلَلِذیَن آَمن  َدل الَنل ( 82)مائده/« َأشتتتَ

شمن ستند و در رکعت دوم، د سبت به مؤمنان ه صافسوره منافقین خوانده میترین مردم ن شای او ستآن شود که درباره اهل نفاق و اف لذا  .ها ا
 مردم در نماز جمعه باید خطرات نظام کفر و نفاق و ساختارهای آن را بشناسند و سپس احتام مقابله و دفاع را یاد بگیرند.

های سیاسی، امنیتی و پس از پیروزی نیز برای مقابله با تمام بحرانحضرت امام )ره( با تتیه به مساجد و َهیأت، انقالب را به پیروزی رساند  
های مسلحانه و تحریک اقوام و جنی گرا و شرق گرا و مطبوعات آنان به مواضع ایشان و درگیریی احزاِب غربو نظامی )مانند اعتراض و هجمه

لذا  ها عبور داد.ساماندهی سیاسی کرد و کشور را از تمامی این بحرانتحمیلی و...( با ساختار الهی مساجد و نمازهای جمعه، جامعه مؤمنین را 
شتتان، نیاز به شتتناخت احتام و معارِف جانبه و عینی به ایمانکردند که در این هجمه همهزیرا مردم احستتاع  ها بستتیار شتتلو؛ شتتد؛نماز جمعه

شان از احتام رو، ارتقاء ظرفیتی نیز در ائمه جمعه و مباحثازاین شد واست که در حد بضاعت آن روز، در نمازهای جمعه توزیع می« درگیری»
 .و اعتقادات فردی به مسایل حتومتی صورت گرفت

یزه و مدلاگر ستتاختارهای الهی )مستتاجد، نمازهای جمعه، حم و زیارات( در ستتطح یک وجدان دینی باقی بماند و  نشتتود، وقتی  مندتئور
سی و امنیتی می سیا شور به ثبات  سک شور جریان پیدا میر سی ک سیا ساختارهای مادِی قدرت در امور  کند. در واقع وقتی علوم د دوباره همان 

مند از آیات و روایات های انقالبی و دینی مردم مؤمن ایران را با اجتهاد و فهم قاعدههای الهی و عملیاتهای علمیه نتوانند وجدانرایم در حوزه
ها گرفتار همین ستتاختارهای مادی باشتتد و آن را حاصتتل تجربه عقالنی بشتتر تلقی کند، این د در دانشتتگاهبه دین مرتبط کنند و علوم موجو

شور حاکم می سوی جناحساختارهای مادِی مدرن بر ک شور را به  سی ک سیا ضای  برد و باعث طلبی و دعوای حزبی میبازی و قدرتشود و ف
شتتدن با کنند هم قابلیت جمعباداتی در نمازهای جمعه انجام خواهد گرفت که مردم حس میدر نتیجه، ع .گردد مردم از نظام فاصتتله بگیرندمی

شتتود. زیرا مردم هم در نماز جماعت و جمعه ستتاختارهای مادی را دارد و هم با ستتاختارهای الهین یعنی اثر اجتماعی این عبادات، خنیی می
اثر شتتدن داری به انجام عبادات فردی چیزی جز خنیی و بیه تعریف دین و دینکنند. نتیجشتترکت کرده و هم در ستتاختارهای مادی فعالیت می

برند بلته هوای نفس خود را به سطح عباداِت جامعه ایمانی ندارد این در حالی است که کفار و منافقین، دنیاپرستی را به صورت فردی پید نمی
 .اندساختارها کشانده

مساجد جامع ایجاد شد و در نمازهای جمعه به نهرهای بزرگ تبدیل گردید و آراید سیاسی مؤمنین ها و های نور در مساجد محلهوقتی جوی
شود. زیرا در حم، تمام ن بگان سیاسی از کشورهای به دریا و اقیانوع ایمان تبدیل می« حم»بر ضد نظام کفر و نفاق شتل گرفت، در فریضه 

سطح بین المللی م تلف دور هم جمع می سالم در برابر قدرت کفر می پردازند. لذا شوند و در  سا د و و جهانی به مانور قدرت ا ساختار م
سالمی می ست داخلی نظام ا سیا ساختار نمازهای  معه، محور  ست خار ی.«حج»شود و  سیا سی  ، محور  سیا سیم  ساختار اول، ب

 .درون یک کشور و ساختار دوم، بسیم سیاسی امت اسالم است


